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L·A RENAIXENÇA IIKI. l'I IIOH 

L'acte nobilíssim dels estudiants pa
triotes de Barcelona manifestant-se 
contra l'autor, el llibre i el cartell que 
havien emprat el nom immaculat de 
Catalunya per cobrir una mercaderia 
infame, ha merescut l'adhesió dels al
tres estudiants de Catalunya i de gaire
bé tota la premsa nacional. Poques ve
gades el nom de la Pàtria havia estat 
acompanyat d'uns apel·latius tan auste-
lamcnt fervorosos. Havíem sentit i lle
git infinites vegades "dolça Catalunya", 

"bjBvol-mlu", "idol^iwda", 
àdhuc "forta", "aspra" i Ferre-nya". En 
aquests dies, els qualificatius que ha
vem sentit i llegit han pres una més 
profunda significació; els noms "sacro
sant" de Catalunya, "sagrat", "sant", 
"august" i fins "diví" han estat repetits 
per veus diverses. Allò que era una 
afecció d'amant, gairebé femenina, ha 
esdevingut un fervor de súbdit. La Ca
talunya acaronada com una adolescent 
que podíem treure i substreure de la 
dansa al grat dels nostres capricis, ha 
esdevingut una matrona deificada l'es
guard irresistible de la qual ens ha re
pics subjugant-nos com a dòcils ser
vem-, i posant - nos en humil ¡us-
sania. 

Tanmateix és el joc etern de l'amor.. 
Benvinguda sigui aquesta reincarnació 
de la Pàtria en cadascun de nosaltres! 
Volíem possessionar-nos-en per a sot
metre-la a un ¡ou aventurat i és Ella 
qui ha penetrat a dins nostre iniciant-
nos al gaudiment subtil d'exaltar-nos 0 

de defallir a l'escalf advers 0 propici 
d'aquesta comunió. 

Heu's ací, nat d'ara mateix, el Pudor. 
Heu's ací els nostres ulls esbarriats 
cercant l'ajut de l'esguard ficciós de la 
Pàtria per enfortir-nos la voluntat se
gons la seva. per assegurar-nos la seva 
protecció, per mantenir-nos sota el seu 
domini. Heu's ací el si-dient patriota 
d'ahir que obrava per damunt de l'in
terès de Catalunya, independentment 
de l'interès de Catalunya 0 contra l'in
terès de Catalunya, -com recula- Heu's, 
ací el català que comença de tenir por 
de perdre el contacte amb l'alè vital de 
la Pàtria. 

Veiem el fet recent i exemplar: un¡ 
estudiants forasters 0 vivint encara en 
l'abjecció, organitzen una mascarada 
per exterioritzar llur adhesió 0 llur 
desafecció a determinats elements cas-
trencs d'Espanya, en pugna. Uns car
tells plantats conviden a prendre-hi part 
tots els estudiants. La mascarada, però 
no reïx. S'avença el grup dels adietes, 
però la massa roman incommobible. 
L'escamot, insignificant, baladreja es
cridassant noms exòtics i fabulosos. 
El ridíeol però els volta pels quatre 
costats. 

Els que han viscut la nostra vida 
universitària saben com això no s'hau
ria esdevingut anys enrera. Els pocs 
s'haurien endut els molts, haurien 
arrossegat darrera seu tots els esco
lars disposats a moure brega pel que 
fos, protegits per un anonimat col·lectiu. 

No ha passat així. És més: ha passat 
una cosa emocionant. Ho havem pre
senciat tremolosos. Mentre l'escamol 
protestatari s'allunyava de la plaça i 
els estudiants patriotes, integrant un 
feix poderós, cantaven l'himne de la 
Pàtria a tota veu, per ei per lla, ara 
l'un ara l'altre, tornaven, lívits i con
vulsos, uns estudiants despresos de la 
colla forastera. Enduts de frenesí, han 
cercat el caliu de la multitud i han 
consolidat els cants i els víctors amb 
llurs veus renovades. ¿Què havia es
devingut? 

Els havem interrogat i ens han estal 
francs: se n'havien donat vergonya. 
Eren catalans, però no catalanistes mi. 

¡1 esser-ho. 
EI pudor dels altres, fresc encara, els 
ha vençut. 

¿ Imagineu quan això prendrà a 
tots els catalans patriotes, de qual
sevol estament, què s'esdevindrà ? 
Heu's ací un míting, una funció de 
teatre, una reunió sindicalista, una 
junta de Congregació, una classe d'Uni. 
versitat 0 de Seminari, una conferèn
cia, un sermó, etc. Ara l'un, ara l'al
tre els concurrents abandonen, lívids 
també i tremolosos, la sala, l'aula o 
la capella... S'adonen, tot d'una, que 
els braços maternals de la Pàtria repol-
lirien d'aprop seu els líders de l'hora 
i els negaria l'escalf de la seva sina 
càllida. S'adonen, a la vegada, que al
guna cosa es desprèn d'ells mateixos. 
Amb el contagi aliè perdien llur vir
tut inicial i, adalerats, fugen... 

El fet exemplar s'ha donat. El fet 
es repetirà i es multiplicarà. El Pudoi 
ha nat entre nosaltres, 

25 CTS. 
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COMENTARIS 

i.'fmttUf COMÚ 

//«crfiy nacional 

Decididament resulta fàcil l'actuació 
dels polítics madrilenys en aquelles 
qüestions que afecten a la nostra terra, 
per tal com essent-hi sempre latents 
les lluites socials i polítiques entorn 
de les quals s'agiten col·lectivitats nom
broses, quan per llur desenrotllament 
creu el poder central que poden peri
llar les mes altes prerrogatives del 
Estat, intervenen d'una guisa dïrec 
ta els lacais del règim, amb procedi
ments la característica dels quals és 
la violència feta llei, ofegant de mo
ment tot moviment reivindicador des-
atenent les aspiracions d'uns i altres. 
Aquesta situació, que dura ja llargs 
anys, és Fa insostenible, per tal com pre
para la nostra pròpia ruina fent còmo
da la tasca del Govern que ens té 
sotmesos que aprofita les continué? 
disencions quç es manifesten entre 
nosaltres. 

S'imposa amb urgència per la salut 
de la Pàtria, que cessi aquesta si
tuació anòmala, i cal que hi contri
bueixin tots els hòmens de bona vo
luntat. 

Havem d'atemperar els nostres ac
tes a la realitat neta i crua, ohlidanl 
discòrdies passades, esborrant odis de 
classe, egoismes d'estament i vani
tats personals. 

Si volem evitar el nostre anorrea
ment complet, havem de desprendre'ns 
de l'abúlia política i constituir el front 
únic contra l'enemic comú, l'Estat opre
ssor, i a imitació de les altres col·lec
tivitats nacionals, resoldre les qüestions 
d'ordre intern dintre la més franca 
harmonia, sense la ingerència de gent 
no catalana, estranya als nostres cos
tums, refractaria al nostre caràcter i 
contrària als nostres interessos. 

Per al bé de la Pàtria, urgeix que 
ens preparem tots per a la tasca d'evi
tar l'immens abim que separa patrons 
i obrers, que tant beneficia als nostres 
adversaris. 

Per això, per tallar d'arrel aquest 
mal, aixequem molt alta la bandera de 
Catalunya sota els plecs de la qual, en 

harmònic feix imponent, tenen cabuda, 
dins un natural ordre jeràrquic, les 
tendències més diverses, sense clau
dicacions per part de cap, sense renun
cies, puix que ella encarna en essència 
l'esperit democràtic català en la seva 
màxima amplitud. 

Catalans amb catalans si són vera
ment patriotes, si saben d'honorar la 
bandera que els empara, la justícia és 
feta segons la llei mateixa de la raça 
i tes diferències estamemals són reduï
des al mínimum necessari perquè el 
desenrotllament, progressiu de la vida 
catalana es pugui fer dins de l'ordre 
nacional, 

REVISTA HE IuA 
PREMSA 

L'Knvota ¡nflnnfriof 
n'r Tfi-i'ttHHo 

Els nostres lectors estan al corrent 
que els terrasencs han viscut amb l'ai! 
al cor durant una quinzena per si ana
va o no anava a "visitar-los" el minis
tre de la pública instrucció, espanyol. 
Saben també que el diputat que de
tenta la representació del districte, a 
base d'aquesta vinguda, ha anat ajor
nant indefinidament la festa tradicio
nal de l'obertura de curs i el reparti
ment de premis. Per a això el famós 
president de la U. JVl. N. no ha tingut 
ni la consideració ni l'atenció de reunir 
prèviament el patronat, ni li ha donat 
explicacions posteriors. Com diu molt 
bé el Dia, de Terrassa (8 nov.), aquest 
senyor ha vingut a dir: 

L'Escola Industrial de Terrassa só jo. 

A una de les darreres sessions con
sistorials del Consell municipal fou 
plantejada aquesta qüestió i el seu 
President, seose la protesta de cap 
cons ller, féu constar la desconsidera
ció de què el dit Consell ha estat ob
jecte per part del Comissari regi de 
l'Escola el qual ajornà aquells actes 
consuetudinaris obeint a mèbils p,oiítics. 
D'ací que el preat col·lega nacionalista 
comenta tot aquest trasbals amb el se-

| güents mots encertadíssims: 

Si una institució lii ha ;i Terrassa inic 
compti amb l'estima i la consideració 
de tots els terrassencs, sense excepció, és 
aquesta l'Escola industrial. Des de la seva 
fundació l'Escola ha gaudit de la protecció 
de [otes k-s entitats tarrassenques i s'ha vist 
enfortida ami) l'adhesió incondicional de tots 
ets estamenta de la ciutat. 

L'Ajuntament ha realitzat el s;u-riti..i «l'.iL 
xecar iin veritable palau perquè pogués ins. 
lal-lar-s'hi decorosament I confortablement 
l'Escola. Ris industrials Ierras senes li han 
fet donatius i han cedit per l'Escota una part 
dels beneficis de l'acondicionamcnt. Quan la 
vida de l'Escola ha semblat que perillava, 
mi clam unànime s'ha aixecat de tots els in
drets ile la CtUtat, de tOÜ ell partits polítics, 
de tots els estaments. L'Kscola industrial, 
en urna paraula, és considerada per tots els 
terrassencs com una de les parts més prea
des del patrimoni col·lectiu. 

Els seus elements directors havini de le. 
nir una cura especial a conservar aquesta 
estima, aquesta consideració, aquesta adhe
sió generals de la ciutat envers l'Escola. 
Havien de procurar que en el Patronat hi 
hagués sempre una ponderada representació 
de l;i ciutat. Calia que procedissin amb una 
serietat exemplar en tots ela actes que l'Es. 
cola realitzés. S'havien d'apartar, com del 
toc, de tot el que, ni remotament, pogués 
lenir una apariencia partidista, fían procedit 
així? Indubtablement, no! 

La política antipatriòtica dels caps i 
subordinats del conglomerat catalanò-
fob dit Unió monàrquica nacional, no és 
prou subtil per a comprendre aquestes 
coses. D'ací que, com acaba dient el 
Dia: 

El Comissari regi de l'Escola s'ha sen. 
lii sempre, al front del Patronat, un polític. 
Ha fet servir Ics subvencions de l'Estat, 
complint la seva missió cultural, havia de 
concedir a l'Escola de Téirasa, com a^>re-
lexl per a íer propaganda panidisaa a favor 
seu i més que actes de justicia de l'Estat en 
pro de l'Esctfla els ha fet aparèixer com a 
concessions polítiques que l'Estat, els minis, 
tres, li feien .i ell, personalment; ha con.ver-
lit els actes tradicionals d'obertura de curs i 
repartiment de premis, en moixigangues ri
dícules; ha fet servir els diners del Patronat. 
per 1 celebrar banquets oficials en una eiíti. 
i.ii iiidi.Miiliblcmeiit política com és el "Gran 
' .i-mu i aipi'chis !i;uiquets, més que lloar la 
ohra de l'Escola, s'ha abrandat l'incenser 
adulatM ;i l'Alfons Sala i mes que actes en 
pro de l'Escola han resultat actes electorals 
;i favor d'En Sala. 

Els patriotes terrassencs estan ben 
• situats. Cal esperar que llur ofensiva 
1 contra el salisme, tenaç, ofensiva que 
! ha d'aprofitar totes les avinenteses per 
1 a combatre, que s'ha de valdré en la 
1 lluita política de totes les catapultes 
1 des de les més primijiyes a les d'en-
1 giny més modern — alliberarà aviat 
\ aquell districte del jou a què està 
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sornes. Ja diguérem que no é s tan 

sols pel bon nom de Terrassa sinó 

pe! de Catalunya que treballen els na

cional istes terrassencs i que tots e ls 

catalans fixen en ells, anguniosament, 

l lur esguard. L'exemple recent de Cas

tellbisbal ha de servir d'estímul. 

(•© gum en* pertany 
A Foment, diari nacionalista repu

blicà de R e u s (9 nov.) , J. Cornudella 

es refereix al menyspreu que per les 

coses de Catalunya senten els centra

l i s tes . 

H poder cenital rim.-,iiiif> el* barroers 
i'n„-.,i[.mc[ii.-. de sempre, preté imposar.se s 
la vibració dvii del nostre poble que, asse
nyat, espera l'hora propícia. Tenim l'absolu
ta convicció que Card o d'hora haurà de sot. 
metre's atjuest podar que, ; i v m - i'er u n a i n-
comprensibk tossuderia, s'oposa per tots 
els mitjans de qui et pot valer per a ofegar 
l'esperit de la nostra raça que va nàixer 
litare, 

Catalunya ve procurant per tots els 

mitjans legals , amb tota dignitat civil 

el reconeixement del seu dret a re

gir-se per el la mate ixa . Potser vindrà 

un dia que haurà d'emprar procedi

ments m é s enèrgics , que haurà d'exigir 

pels camins que les circumstàncies 

eventuals li assenyalaran com a més 

propicis, el reconeixement de ltt seva 

llibertat nacional . 

El centralisme, obatinal en l'absurda pre . 
tenció de barrar el pas a la ¡dealital d'un 
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f-'acïíuiil de] desenil Cosía rfc Pont ni, 

poble que batega abrandat de fe per a acon
seguir la llibertat, és '.1 cenfrador d'odis. 
a l'ensems que encén el cor dels recaii&ts i 
abrusa el delí Eennji nacionalistes. 

I.n [ii'ilri-n^i prnpa del centralisme estreny 
cada dia més... i nosaltres que havem sabut 
dominar l'impuls del nostre esperit que 
ens menava a obtenir per fa violència ço 
que ens pertany no havem tolerar noveí 
vexacions, ui havem de permetre que se'ns 
infereixin nous ultratges. 

Desil·lusió darrera desil·lusió, s'ha 

permès que els patriotes catalans per

déss im l 'esperança d'atènyer la lliber

tat de Catalunya. Una orbetat persis

tent entre e ls adversaris no els asse

nyalarà com a culpables de les conse

qüències que es poden derivar d'una 

negativa constant a l e s peticions que 

els són adreçades, reclamant ço que de 

dret e n s per tany? 

Premsa forastera tt úaea 
Amb aquest tftol Joan Renau, al Pi 

de les tres branques de Berga, (5 nov.) 

s'ajunta al chor de veus que de tots 

e ls indrets de Catalunya s 'e leven d'un 

quant temps ençà clamant contra la 

premsa no catalana. La bella ofensiva 

a la qual e n s ven im referint i per la 

qual demanem l 'a jud de tota la premsa 

nacionalista catalana, ha trobat un 

òrgan magnífic d'expressió en el dese-

nal bergadà. 

Cal que hi siguem a la campanya pro 
premsa catalana i contra premsa apatrió. 
tic;t. iintre nosaltres no té dret a víure.lii 

c-tria premsa...; però tanmateix hi viu, i 
és la que va millor. 

Es la gran vergonya. D e v e g a d e s arri

bem a pensar si aquesta incapacitat 

dels catalans per a desprendre's d'una 

costum tan indigna, com é s el de pro

tegir pel mitjà que es vuigui la premsa 

no catalana, no assenyala un altre pe

rill m é s gran: el de la incapacitat 

per a tota lluita, ja sia civi. Fet i fet, 

Tacte m é s noble que pot fer avui el 

nacionalisme català, pertanyi a l'agru

pament q u e es vulgui, é s el de coo

perar a aquesta campanya empresa pels 

bons patriotes contra la premsa des-

naturalítzadora, corruptora i venal 

redactada en espanyol amb els subsidis 

dels catalans inconscients . 

Català que compres la Vanguardia, per 
exemple, saos el que fasï II" saps que en
tre el Feix de paper, entre l'amagatall in. 
formatiu, entre la íulleraea pretenciosa dels 
escrits, llisca un ven ¡uilipriivitMic. El diari 
auti-català de Catalunya és el pitjor ene
mic de la Pàtria, ¡ es pot catalogar entre 
aquella encaretats de què diverses vegades 
t'havem parlat. El diari la Vanguardia no 
se'n vol dir d'enemic nostre, i tu, per poc 
que l'escoltis, te'n sentiràs. 6a El traïdor 
disfressat, el qui es a les ganguea dels 
d'ael i dels d'allà. No topa amb ningú; 
sap tustar totes les espatlles i es treu cl 
barret per tothora, Li sents perfum pos
tís, i ni. , i comprador català, has de sa
ber quín ha d'ésser l'olor propi, l'olor de 
netedat. Català de o r . deixa la Vanguardia 
pesi a la utilitat del molt paper que et do
na. ÉS hora que et CCIIITCTICÍSÍS. català míe 
segueixes assenyat camí... 

LACOMARCA 

El-
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No és pas un diari sol però, no és 
pas la Vanguardia sot el diari advers 
que cal combatre. D'altres n'hi ha, 
independents o d'esbargiment, o ultra 
dretistes, o ultra esquerristes, o propug
nados nocturns de nuestra acción en 
Marruecos, que no és pas "la nostra 
acció al Marroc". 

En rigor un patriota català no pot 
protegir altres diaris que aquells que 
estant del tot a costat de la causa de 
Catalunya. Un diari que surti en terri
tori català que no es posi decididament 
a costat de la causa que defensem els 
habitants d'aquest territori, és un dia
ri que cal refusar sigui quin sigui i 
per compromís que hi tinguem. Els 
diaris que no estant amb Catalunya 
estant contra Catalunya. Cal doncs, 
assetjar-los, cal dur-los a una ràpida 
agonia, cal exilar-los de la comunitat 
dels ciutadans. 

I els diaris que no defensen la lliber
tat de la Pàtria, passen de dos, de tres, 
de quatre, de sis, tots igualment detes
tables sota el punt de vista patriòtic. 
En rigor, dos diaris només deFensen. 
des de punts de vista distints la causa 
catalana. 

• or, lena diaria recorru i pi i 
llur patriotisme. La Publicitat, Forta, va
lenta, digna. com Is vol i la w 
la Pàtr», tem la feu de < ntntmya, mesu. 
rada clara, digna lambí, avui amb ttn lí
mit massa estret,—al nostre entendre.— 

l'autonomia dins l'Estat es. 
• • catalana, 
no subscriure'* .1 la Publicitat 

0 a la !',•„:• 
cor, cal que treguis d> ta casa 

el periòdic enemic! El declarat no el tens. 
- ,.-! neutre 0 el neutralitJtant 

Cal • 1 li••- ii<. vingui .i lea teves mans, ni a 
les mans deia t» us, la 
la premsa (.jm- adorm, o la premsa que par. 

: iniihi premsa 1 
••• ;.;i, català de cor! 

Val a dir que si sota la premsa 
nacionalista catalana persistís en aques
ta campanya, potser els resultats serien 
obtradors. Per Catalunya, doncs, col-
legues de tots eh indrets de la Pàtria: 
GtUTTQ a la premsa «0 <\italann! 

HKediitmionm tl'hixtitria 

A Vida nova, de Tàrrega, (9 nov.) 
cl "Guaita d'Urgell", és refereix al 
geni bel·licós dels catalans. Recorda 
que quan l'exèrcit napoleònic després 
del setge de Barcelona, volia reem-

prendre la marxa devers Saragossa per 
a eixamplar les Fronteres franceses més 
enllà de l'Ebre, topà als garrics del 
Bruch amb el braó del nostre poble 
que li barrava el pas. El gran Napoleó, 
invencible, hagué de recular davant 
l'embranzida d'una raça que feia prop 
d'una centúria era forastera a casa 
seva mateix. 

Na n- sembla, diu, que tota aqm lla Eor-
I dels in.-•11 • irabo afo s, d'essei hen 

dirigida, i SUÍT'. Ini n n w nul. lunri;, tln-

resultat més positiu per 

La consciència nacional dels cata
lans, però, havia gairebé desaparegut. 
Napoleó, sagaç, havia comprès el pro
fit que podia treure de les diferèn
cies ètniques que separen els diversos 
agrupaments peninsulars. Per a atreu
re's els catalans, intentà retornar-los 
en part la independència de què havien 
gaudit—tan desitjada ara i aleshores 
tan preterida ¡ després de donar bel-
ligeràncies a la nostra llengua consti
tuí una Junta de Govern pròpia per al 
nostre país. 

No; no era el temps. Catalunya, des
prés d'ésser derrotada per l'enemic 
extern, s'havia derrotat a ella mateixa; 
havia creat els seus sentiments millors; 
havia ofegat la veu de la seva cons
ciència. Els nostres avis, herois tan
mateix en la causa d'altri, es compor
taven com a vençuts sense regene
ració. 

• 

servirien únicament per anar omplint unes 
planes ¡a Eareidt - de 1* gendeí 
i en definitiva per elogiar ta •'• 

mportomienio del pueblo cata
lán . petó mai per a reconèixer.lí una 
forca de raça etnieamenl distints de les 

S, ' l ' r pa, ï ••• 
acoblada on un territori, que rina 1 munta-
m/es han derxai ben definit 

¿Què haurien hagut de fer els nos
tres avant passats? D'haver recohrat el 
sentit de llur nacionalitat ¿quina acti
tud prendre davant la invasió napoleò
nica? Per a l'articulista de Vida nova 

Cal admirat aquella qui ali sbetes mori
ren a mans del nou invasor; però cal dol. 
dre's 'l'U' vessessin llur sang per la debi. 
li tal il'iin. monarca [orà, quan hauria estat 
millor, tenee dubte posats a fer-Aesbar. 
gir de casa nostra i d'un cop, la ¡01 asió d'a. 

Na ha passat l'oportunitat que un 
poble esclau es regeneri a si mateix 
per mitjans nobles i cultes segons el 
"Guaita d'Urgell". En canvi, a parer 
seu, 

:i de moda les n 
M's de pobles 1 eina que toman n a ren. 

Potser val més creure que totes les 
oportunitats, àdhuc les menys sospi-
tades, es poden tornar a presentar. 
Li cal a Catalunya treballar, li cal re
cobrar-se a ella mateixa, li cal elevar-se 
al nivell dels pobles més civilitzats. 

' És dubtós, però, que per alt que sigui 
I el grau de la nostra cultura autònoma, 
I per benemèrit que sigui ['apel·latiu de 
I català a qui el pot ostentar arreu del 
I món, justifiqui un reconeixement inter-
I nacional de la nostra col·lectivitat. 
I D'altra part, aquesta civilització, 
i aquesta cultura, aquesta elevació moral 

i material del nostre poble ¿es podrà 
obtenir sense que Catalunya es gover
ni a si mateixa? Tant 0 més que la 
voluntat dels ciutadans contribueixen 
a l'avenç d'un país la direcció intel·li
gent dels que els regeixen. La meitat 
de la feina la podem fer entre tots; 

I l'altra meitat només la pot realitzar un 
: govern autònom. "Fem-nos dignes que 
I se'ns reconegui el que és nostre"; 
I fem-nos forts a la vegada per a apro-
| piar-nos-ho si no ens és reconegut. 

ICIH catalans de Veatranger 

El Dia, de Terrassa, signat "Mon-
seny", elogia els catalans que han hagut 
de sentir l'ardència de llurs llàgrimes 
banyant-los la faç, cada vegada que 
l'estrofa de l'Emigrant ha estat per 
ells una realitat. El seu amor per Cata
lunya és intens i desinteressat; són 
els més romàntics de tots els amants; 
són, a la vegada, els més Fecunds, 

N'o l'acontenten amb llençar gemecs 
I i>1imyiv<i1s i·iuiiinrniLis :nnl> 'nin dolça 1 boi. 

rosa "morriaya" eom acostumen els 8*-
n 1 elemeni viu que internadona-

litia arreu del mon el plet de nfbertal de 
Catalunya, Ells son nostres 
terres enfora de la Patria, liunj de tea 
seves muntanyes, a l'altra band¡ de lea 
amples mars ressonants. Wui, compleixen 
pTOYHknci&ltiH'iil ;n|ui-.líi missir'i en mi-íi ri
ca varietat de proeedimyjís i colors. EU el 

1 pas inicial mentre un Suprem organismi 
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i Ir Ifiberadó concentrant totes les forcea 
nacionalistes catalanes ao da doni IR norma 
ilc mía acció definida i|iic tirii'iiti n i 1111 sen. 

moltiplement valuosa. Car avui, comença
des les hostilitats àrab l'Estat o¡ isor, i Is 
• rtoís ii.n ¡onalisti - lluiten cora a guerri
llers amb distintes finalitats i mitjans, din. 
li"<' <lc l'imln'l einni'i, pi'i'n encara no ha 

dia de constituií cl troni únic 
amb una BO Is ¡ alta d n cció de la guerra 
alliberadora. 

Heu's flef una de les Hnalitats d'Acció 
CATALANA, bellament exposada, La seva 
realització, urgent, farà que l'Emigrant 
no sigui per ells unn causa de tristesa. 
Els catalans allunyats de la Pàtria, no 
s'han d'enyorar si amb ells se n'enduen 
la Pàtria. L'enyorament suposa un exil: 
el català patriota, a l'estranger, no ha 
de considerar-se, molts d'ells no es con
sideren uns exilats. Disposats a treba
ll;"' per la causa de Catalunya, els 
catalans que sojornen a l'estranger, 
seran en l'organització adequada, sim
ples soldats destacats, catalans fet i 
Fel i per damunt de tot, complint llur 
deure de patriotes talment com si vis
quessin entre nosaltres realitzant ben 
sovint una tasca tan meritòria com 
els patriotes que no han traspassat 
les fronteres del territori nacional. 

Amb llurs periòdics, amí) llurs socie
tats, amb llurs orfeons, els catalans 
d'Amèrica, per milers, reten un home
natge constant a la Pàtria. La tasca, 
per exemple, que realitzen a profit de 
l'Associació protectora de l'ensenyança 
catalana, és meritíssima. La tasca que 
estan disposats a realitzar un cop 
organitzats, ens omple d'esperança. Per 
això, com diu molt bé el Dia. 

aquests germans que serven arreo del 
min, tan pur i fecund amor a la Pàtria, 
In' mereixen tothora iw pensamenl d'estre. 
ta fraternitat i alia cinuidcranr'i ric |;:iri 
dels qui gaudim fa sentor dels aines de la 
Pàtria, 

Ca!, doncs, que àdhuc amb els cata
lans absents, el feix imponent del que 
algú ha parlat, pugui constituir-se com 
si convivissin entre nosaltres. Acció 
CATALANA hi posarà tot el seu interès. 

Patr io te s l Cal arrancar 
d© l e s m a n s c a t a l a n e s e ls 
diaris que no estiguin al 
costat de Catalunya. 

BARCELONA, 16 NOVEMBRE igaa 

ïï N F O M 

Míting republicà 
nacionalista a Tarragona 

Se celebri diumenge passat, 12 no
vembre, al Teatre Principal. Presid 
En ¡alià Ñongues cl qual exposà el 
seu criteri sobre, la guerra hispano 

. rífenya, abandonista, i es declarà, res-
I pecte a Catalunya, amplament auto

nomista. Afirmà que la solidaritat de 
les forces esquernstes nacionalistes i 
republicanes de Tarragona, es propo-

j sa de realitzar una campanya intensa 
que desvetlli l'esperit civil i liberal 

! d'aquella comarca. Seguidament |En 
Ramon Nogués, donà compte de les 
adhesions rebudes. 

En Pere Lloret, conseller de la Man. 
comunitat, parlà en tons catalaníssims 
Afirmà la seva posició nacionalista i 
declarà la seva fe en ¡'esplendor i en 
la grandesa de Catalunya. Digué que 
estava convençut que els catalans pa
triotes d'avui no en tenen prou amt 
autonomies estretes 0 amples. La vo
luntat dels catalans és més radical i 
més definida. Aquests darrers temps, 
diu, en què un Estat, l'Estat espanyol 
ha palesat sota tots els aspectes la 
seva capacitat i que ha fracassat en el 
seu intent d'implantar una dictadura 
han servit d'experiència als patriotes 
catalans els quals han comprès la im
possibilitat de convivència de Cata
lunya dintre l'organització actual d'a
quell Estat. Afirmà la seva posició re
publicana, declarant que la nació ca
talana només pot ésser lliure, digne 
i forta constituïda en República. 

Parlaren després en Lluís Figueroa 
abandonista en ço que es refereix al 
Marroc, autonomista en ço que es re
fereix a Catalunya i políticament in
tervencionista en ço que es refereix a 
les organitzacions obreres, i En Mar-
celi Domingo el qual, després de refe 
rir-se extensament als problemes ma
rroquí i social des del punt de vista 
dels altres .oradors, parlà del nostre 
plet nacional, dient que preferia un 
separatisme amb vida i propòsit cons
tructiu a un separatisme amorf. Ac
ceptà com a possibilitat immediata un 
Estat català federat amb els Estat' 
ibèrics i en solidaritat amb els Estats 
més avençats del món. Digué que les 
esquerres espanyoles no eren adver
ses,—com algú en termes molt patriò
tics havia dit en el míting—a les as
piracions catalanes. Acabà dient que 
cal ofegar l'Estat espanyol per tots 
costats, impossibilitant que es pugui 
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M A C 1 Ò 

llençar contra Catalunya el dia que 
Catalunya estimularà les altres nacions 
ibèriques a reclamar llur sobirania. 

Hi havia representacions de Gan
desa, Tortosa, Vendrell, Valls, Roque-
tes. Reus. etc. 

Míting *f VEsent entporíta 
de l.ti Bisbat 

Tingué lloc diumenge passat a In 
sala d'espectacles. Presidí En Fran
cesc Fàbregues, president de l'entitat, 
el qual va remarcar que aquell acte 
d'afirmació patriòtica se celebrava 
amb motiu del lliurament fet d'una 
bandera a la Joventut naen 
l'Escut emporilà, per distingides se
nyores i senyoretes. 

Parlaren després en Pere Lloveres 
president de la Joventut, dient que el 
sentiment nacionalista no és malaura
dament unànime a tot Catalunya. Re
cordà que a La Bisbal encara n'hi ha
via alguns d'aquests exemplars cen
tralistes i que calia un dia i l'altre ac
tes d'afirmació de fe nacionalista per 
a enrobustir l'acció del poble; En Pere 
Rahola que remarcà el divorci que hi 
ha entre la vida del Centre de t'Estat 
i la catalana i que digué que volia 
una solució pacífica pel plet català pe
rò que si ens trobàvem amb totes les 
solucions de caràcter pacífic tancades 
caldrà pensar amb totes les possibili
tats, preparant-hi ja des d'ara la jo
ventut; En Joan Ventosa i Calve!! que 
es referí a la sotmissió en què es tro
ben els catalans a llengua, costums i 
lleis diferents, afirmant que aquell acte 
era l'expressió de la voluntat d'un po
ble que exigeix un govern i que calir 
lluitar contra els mals catalans; N'Agus
tí Riera que explicà que com més vell 
se fa més radical en l'ordre catalanista 
es torna i que digué que més que una 
acció de Catalunya enfora calia una 
acció de Catalunya endins; i, final
ment. En Lluís Puig de la Bellacasa 
que digué que en el moviment català 
hi cap tothom, que calia infiltrar a 
tots que per damunt dels favors i dels 
interessos particulars cal posar l'amor 
a Catalunya, que la missió del jovenl 
català és molt gran i que de no com
plir el compromís contret1 faria un 
mancament a la Pàtria i que el dia 
que Catalunya en pes s'aixecarà i es 
prendrà la seva llibertat no hi haurà 
força que pugui aturar l'empenta de 
Catalunya. 

Hi havia representacions de Corsa, 
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Peratallada, Vullpellach, Cruïlles, Ru
pià. Parlaba, etc. 

Jlítína navio na lint a 
a ltfol/pf 

Tingué lloc a la plaça d'En Prat de 
la Riba amb motiu de la inauguració 
del Centre nacionalista. Obrí l'acte el 
senyor Sans, president. Parlaren els 
senyors Gabarro, Regasol, Cluselles, 
Espinasça, Tries de Bes i de Riba, per 
agrupaments catalanistes. Per Acció 
CATALANA parlaren els senyors ¿.Ziiís 
Jover i Raimon d'Abadal. El primer 
demanà per a Catalunya el cor i el 
pensament i digué que calia tenir 
consciència que tot i el benésser mate
rial, som esclaus. Sol·licità l'ajut de la 
dona catalana en l'obra de renaciona-
lització. El senyor d'Abadal, digué que 
eren en un gran moviment de renai
xença patriòtica que calia aprofitar 
pensant que el no reeixir moviments 
anteriors, potser es degué a un senti
ment feble de la nostra ventat nacio
nal i a les claudicacions derivades del 
desordre moral que segui a la gran 
guerra. Acabà dient que la gran missió 
del Centre que s'inaugurava és fer 
conèixer Catalunya. 

la ,/orvntnf 
i/' l'sffiivrrti rata lana 

A l'Ateneu barcelonès, En Josep 
M.a Pau i Sabater, president dels es
tudiants d'Esquerra, donà l'I I dels co 
rrents una conferència sobre les orien
tacions de les joventuts nacionalistes 
catalanes esquerristes. Sostingué la 
necessitat del dolor i del sacrifici per 
al triomf de la justícia i de la lliber
tat: "Una vida sense perills—digué— 
no mereix ésser viscuda. Sense doloí 
i sacrifici no és possible cap gran
desa." 

Cal, continuà dient, que França, An
glaterra i els Estats Units sentin la 
nostra veu. Que sàpiguen més enllà 
del Pireneu que Catalunya és un poble 
que pensa i que sent, que té necessi
tat de viure, que vol començar una 
altra vida. Res no té d'estrany que 
els jovens d'esquerra catalana siguin 
nacionalistes. Llur nacionalisme no és 
el fonamentat en la tradició; és el 
nacionalisme humà. Digué que a Ca
talunya hi havia falta d'idealitat; que 
la joventut s'ha materialitzat ¡ que el 
pessimisme ha trobat ambient pro
pici; que el jovent d'avui no canta ni 
riu, sinó que va per places i carrers 
parlant de sous ¡ de comoditats. Tot 
això, digué, per carència d'idealisme. 

ACCIÓ OVTÀl.ANA 

Lloà la joventut idealista i sostingué 
que calia conrear íntegrament la nos
tra existència. Terminà fent vots per
què amb la resolució del seu plet, Ca
talunya col·labori a l'obra del progrés 
universal. 

l'.lt* vHtmiiatttH pafriofi-H 

Amb motiu d'un intent fracassat de 
manifestació organitzada per un esbart 
d'estudiants espanyolistes, els nostres 
universitaris patriotes—un 90 per 10C 
dels estudiants segons ens diuen—han 
donat prova de llur fidelitat a Cata
lunya abstenint-se de secundar als pri
mers i manifestant-se públicament 
contraris a tota intervenció en afers 
que no interessin a la nostra causa 
nacional. Sabem també que després de 
condemnar tota bullanga escolar, els 
estudiants patriotes es proposen d'unir 
els esforços de tots, nobles i genero
sos, per a procedir a una ràpida cata
lanització dels nostres centres d'ense
nyament superior al qual fi s'estan 
realitzan actualment treballs activís-

ÉS aquesta la tasca veritable dels 
estudiants patriotes: estudiar i treba
llar per Catalunya. Si és atesa una dis
ciplina moral entre ia joventut estu
diantil que permeti plantejar les di
verses reivindicacions universitàries 
seriosament i sense temors a tumult? 
ni ingerències perjudicials, el catala
nisme, i sobretot, els estudiants pa
triotes capdavanters, hauran realitzat 
una de les tasques més eminents de 
l'actual renaixença patriòtica. 

INFORMACIÓ 
ESTRANUERA 

#','/ nafionatimne indi 

Un reportatge inlerc>,mnl 
Un enviat especia! t\'p.xfcUïoi-, de Paris, 

N'Albert Londres, ve publicant una sèrie 
d'articles molt curioso* i m;errssants sobr* 
l'estat actual del nacionalisme indi. Per bé 
que el in de la c o m •;>• nd< i •< del Se
nyor Lmidres no i s hen be el d'una esta
dística de fots, sn. i . l'agil .• amb què es
tà escrita ens aconsella de Con* rrar el 
tu de l 'original; 

La Inàia encega 

Calcuta.—La India en flames 1 El crit 
dóna un tomb pel mon. Per a un amateur 
d'espectacles, tanmateix i s un incendi fas-
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tuósl És precisament, el que j<> penava , 
a q u d t vespre, quan sobre un paquebot 
\..l~;iiir i|u>- Eendia, riba darrera riba, el 
fresqulvol monçó d'estin, apercibí dall de 
t u de la melancónica torreta el far de Co

li.- tres anys ençi, lletres lluminoses Ei* 
megen al ras de terra on a t raquin: "O 
Gaudiu! I,;L revolta índia! L'itnpcri britànic 
en perilli El bolxevisme sohre cl Ganges 1 
El ressorgiment musulmà! ' ' Obriu, doncs, 
els ulls i allargueu la passa. 

Comencem primer que tot que (fesemter-
c;ir. l.a policia auglo-íudia {si es vol com-
prenklre alguna cosa tic] drama de la India. 
M cal perdre de vista cl mot policia; sense 
aquest mot tot seria sànscrit), la dita policia 
nu és hospitalària. Diríeu que pressent que 
us haurà de nodrir i d'allitar. Des que sap 
Que tenim el ïoll projecte de posar defiuiti-
v.niH'til peu en terra, enfonsa els seu- dos 
ulls en els vostres com dues sondes. 

—Bona policia anulo-india, ja en tindré 
prou amb les altres dificultats; »o envere-
neii la meva existència! 

Amb un gest insensible però, us assenya
la el foc a Madras, a Calcuta, a Benarcs, 
a Alira. a llomhay, i quan rodoleu en el 
l'níjab Mail o el Smtth Indiav Halhunv. 
i de nit, i de dia i quan dormiu, i qu.'iii 
marxeu invisible i present com un déu, la 
policia és allà. 

Al mati, us dti el te sota les aparlèncles 
d'un hoy; a les estacions, us presta amb 
benevolència les seves espatlles per a ca
rregar-se les vostres maleïes; el pobre si
tuat a la porta de l'hotel està més atent 
a la dicterio que predreu qne als dos aunàs 
que podeu donar-li. Si el vostre pare us 
acompanyava en el viatge, i'steu segurs 
que cl vostre pare seria un policial 

l.a policia, a la índia, no ús pM una 
institució: és una aranya, sentim continua. 
ment els seus íils sobre la cara i sobre les 
mans, Deu tenir :il can alguns notables "es. 
perit l" , ja que ,-ls esperits s'bi barregen. 
¿CciOeixeu per ventura cap país en el qual 
els representants '1'' l'ordre públic entrin' 
de nit a la vostra cambra tancada, subti. 
litrin de sota v.isnv coíxl la cartera que 
dorm amb vosaltres, en substreguín cinc 
papers, la desin novament sota el vostre 
cap i desapareguin? Jo la conec: és la ín
dia (cambra 96, Greal Bastem Hotel, Cal-

Capità, ík.'p/v.i camarada 

\ oi.uniu 1! De moment, i;i situació és 
greu. La índia es troba en un estat de rebé. 
Mió més avançat del ipte es diu. fis bolxe
vic! I això s'ha fel en vuit im-sosl I diríeu 
que rúngu no bo sap! L'any punt , al port. 
p i r als ringalesos de Ceylan, jo era encara 
un capità. 

—Capità, vina a veure magatzem, bones 
ocasions. Capità, vina a comprar cigarrets I 
Capità, jo só un bon guia I 

Aquest mati, tots els ciutadans del domi
ni de la corona d'AnglatertT em diuen ca
marada. 
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—Camarada, vina a triar postals, les es
criuria i enviarás. Apa, home I vina. 

—Ou és e! comissari del poble?, vaig dir. 
—Comissari? Jo conèixer, camarada, jo 

acompanyar; lloga'm camarada, i" bon ca. 
tèlïc 

De fet, aquest ciutadà portava tatuat sota 
la -in.i esquerra la creu de Crisi; pero, 
sota la drcla, tatuada amb la mateixa tinta 
saltironava una baiadera, 

- ¡ i >iri 
—Això (i volia indicar que ell ja sabia 

Cl que'passava a la colònia francesa) Això 
• "ni a Saigan! 

El comissari a qui em presentà no era 
pas del poble, era simplement el poli
cia, i això era venia bé perquè ja en tenia 
obligació. Kra un oficial anglès famós per 
la seva severitat. Era marcà una segona 
vegada el [erro roent Aleshores ho vaig 
comprendre tot. Aquests "camarades, cama. 
rades1 ' no venien pas de Moscou. Era no. 
mes nua fantasia de llenguatge d'aqueixos 
germans cingalesos. Una hora després, pels 
carrers vermells de Colombo, em dea n al. 
Ira vegada capità. 

CeyJari no él pas la India, al menys la 
India en flamea. Les flames .són més lluny, 
a l'alíra pati ,l(, l'aigua. Per a percebre, 
les cal agafar un treB i un vapor et. Això 
fa que aquell mateix vespre enl trobés, c>!. 
•ejani :mili la multitud, a l'estació de Co-
lombo-Fort 

Cinc cents quaranta milions d'indis han 
prea el tnen en toai. Aquesta xifra us poden 
donar idea de Ics estacions. Rodar és una 
de les joies favorites de la raça. No lu ha 
ligara n i a feliç qv, l a de cent indígenes 
maseganl-se durant tretna sis b o n s cu ml 
cotxe de 20 seients. Mastagant "bétel" i 
triturant-Se els dits dels peus. "ensumen" 
la voluptuositat del moviment mecànic. 

Kaoii.ililciunnl als països moderats, la 
geni va a la estació el dia de marxa, una 
hora abans el màxim, fis però que no som 
prou coneixedors dels plaers del ferroca
rril. Mi,[t abans de la data en què partici
paran del grau misteri de la tracció, els 
mdostanis. amb el paraigua sola el braç., se. 
gmtS (le la dona que duu la pipa del marit 
1 els pots de coure, i del menat, nu de pel 
a pel, envaeixin el ball del Simth Indiuv, 
KoÀlïfjQy d'una ah va companyia prospera. 
tfengei donant-se l'esquena. qiïtstió de 

Castes (cal no oblidar les castes), resen i eS 
renten els peus. Una farttm de corral ho 
"inple on. ¡'Yücos, dormen allí, esperant el 
tren que ban de prendre. 

Havent travessat l'estació ( i l'estranger 
U'ie travessa una estació de la ludia sense 
aixafar un home, dues dones ¡ quatre v:u. 
'' •-• es nai·iiiüc L'qiiilibrisla) havent Ira. 
vessai Ceylan, l'endemà matí cus trobàvem 
embarcats dalt d'un batell disposats a t ra . 
vessar l'estret de Pack, Ad, quan amb uns 
"Us com nia s laroiigi s ei reàvcni la res. 
plendor ,|e les llames que segons deien, de. 
«traven mftja Índia, començàrem les me
ras sorpreses poUtiques: 

'-'india no estava pas per l'iudià. Indis 
contra indis defensaven a cops de puny la 
"ei anglesa. Urpes allargades, dents es. 
"•alades, els indis es presentaven davant 

llurs germans, els passatgers emigrants del 
vaixell malaurat i deien: "Desambateu-ho 
tot, obriu els sarrons, les alforges, els tapa-
rots ; proveu-nos que no introdiu en el nos. 
tre país comú res de contrari als interessos 
de l'amo de tots, que d'altra part, tots 
combatem i havem de combatre plegats". 

Suposàvem trobar l'anglès lliurat als 
seus mals de cap. A molts de milers de 
nuiles d'acf, a Hong-Cong, l'havíem vist 
barallant-se amb els boys, coolís, mariners, 
marxants, lot cl poble gTOC es va plegar de 
braços davant el uniu imperi britànic. Km 
n.unes 1111 atVr de dòlars. 

El groc, sardònicament, havia [et fra. 
ra.ssar el blanc, I és el Cooli xinès, després 
de dos mesos de desordre, el qtte dictà la 
paït al governador anglès. 

jQuè es veu a l'entrada de les Endieí i 
Són indis que hauríeu d'amagar en tels 
vostres bagatges els instruments de llur 
desüiurartça, i d'ací la llur actitud? O bé 
íucionari.s ; és aquest el vostre òbol a l 'o. 
iira de Gandhi? 

Teniu entre mans pobres germans i po
cs vostres, adoradors erm no. 

Kiahuia, de Visbuva, de Sia o de 
molts altres déus encara, i la única cosa 
que us interessa és que no contravinguin 
la llei anglesa? 

Durant dues hores, la policia índia (no 
hi havia un sol oficial anglès, ui tan sols 
l'ull de l'amo i Senyor 1) ci·icà revòlvers, 
bombes, fusells. Km calgué provar i jurar, 
per ires vegades, que no dula cap atnetra. 
lladora a la butxaca. 

—¿Són aquestes Ics VI - tre. u 
—SL 
.la les havien n •girades. 
•-•/_ \ 'n hi duen pas fusells? 
- U s j • que 1 
l ni Readiog, vioe.reï de les Indi 

miu en pau, 'esteu beu guardat. 
¡ 1 dones" l'arma doble del 

nacionalista, les dues peces grosses de carn. 
panya de Gandbi. la no.Cüopenftiò i la dts. 
obediència civil, ou són I Potser a cal dra. 

L't apariem ve iia/nfot 

1 "in que i"t comença un dia o altre, la 
revolta indiana, començà el novcmbr<e de 
1010. El punt de partida, fou una llei, la 
llei Rowlatt, que prohibia als indis d'anar 
agrupats més de Ires persones. I aquesta 
llei arribà precisament a l 'hora que la In . 
dia. durant la guerra, pel seu compte, pel 
més gran honor de l'imperi britànic, (oi. 
esperant nua i ei ioi!|..-i 1.-..1. hom h ilmia !.i 
llei Kowlatt. 

En el l'enjab, allà dalt. al país dels cinc 
rius entre Labora ï Amritzau, Ics angúnies 
del Califat de < 'oiistanlinnblc feien fer. 
mentar les ànimes musulmanes. A ixi els 
penjat»* de pell de mori i barba negra, de. 
cubren de sm-lir en processó, sense armes 
in,, en tenes), per a protestar contra la i i-
misa de força que se'ls imposava. 

Això tingué lloc a Amritzar, ciutat san
ta dels sikhs, un vespre, a l'hora vermella. 
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El seguici es desplegava silenciós i sever tel 
poble indostànie nu riu mai). La processó 
vorejava una casa de banca, quan una pe
dra, llançada des d'un balcó d'aquesta ban. 
ca, caigué damunt els indis arrenglerats. Els 
penjabis envaïren la banca, agafaren al di
rector (un angjès) i el tiraren de cap per 
la finestra. Com que era d'un quan p i ' es-
tant, el director es féu nil·ll. Afegim que, 
aquesta mateixa vesprada, a l'atzar de l'a. 
plec, moriren deu blancs més. 

La supressió fou violent. Els musulmans 
comprengueren que encara no havia aribat 
l'hora llur. Aleshores, un altre vespre, so
bre el Morí dan, ampla pradería verda al 
centre de les ciutats, cinc mil penjabis, vo
lent reconèixer a la vegada llur tort i llur 
error, s'agruparen malgrat de la llei. Ana
ven 3 escoltar un discurs que els recomana
ria calma i els aconsellaria d'abandonar 'a 
revolta. I l'un pujol veí, t.amhé el general 
anglès Dyer els féu saber que tenia alternis 
mots a di.r-los. Com a portaveu es valgué 
d^un canó, i sense avís previ, lira damunt 
la multitud. A la índia no compten els 
mor t s : no s'h» coneix. Val a dir, però, que 
a cops d'ull, tothom convíngué que el ge
ner, il Hii'i'. aquell vespre, n'havia fel cosa 
de set a vuit cents. El governador de Peu-
jah. vessant lot seguit, amb les seves mans 
blanques algunes tones de petroli sobre les 
primeres llames de la revolta, felicità cl 
general Dyer, Aleshores el foc prengué, Kl 
general en cap se n'apercibí, i revocà cl 
general Dyer. E ra massa t a rd : Gandhi sor
gí damunt el carner. 

Gandhi, a la índia, no era pas Gandhi 
sinó el mahatmadji. I mabatmadji no és pas 
un nom propi sinó Comú, això és, vol dir 
i'l sant. reincai'iial l'esperit. El mahatmadji 
110 era pas un home nou. Havia passejat 
pel món la seva estranya santedat. Deu 
anys cu el Natal contra boers i anglesos 
defensi els seus germans iudostànies, ba
tuts i emigrats. 

N o era pas un revolucionari tal e<>m els 
tenim a Occident. No treia la seva força 
d'un .''iitiiua en rcvnlla. sinó serena, ren, . 
menant al seu poble, 00 pas de saltar per 
a copear la fruita fora de l'abast de la mà, 
sinó de créixer per a atcnyer-la. La seva 
divisa era: "patir, merèixer, esperar". El 
seu crit de guer ra : " N o colpir el pròxim", 
Treu la seva moral de dues religions que 
no són les seves, el budisme i el cristianis
me. " N o havem de resistir per la violència 
sinó per l 'amor". En una de les seves 
vides anteriors, devia haver assistit al ser. 
inó de la muntanya. Després es féu amic de 
Tolstoi. 

Al Transvaal. flagel·lat pels bocis, di^ué 
a la seva colònia: "Planyen els boers, ger
mans, m'aixequen damunt seu". Retornant 
a la Índia, grau advocat guanyant 60,000 rú . 
pies anyals, propietari d'immobles, tanca el 
seu gabinet, dóna Ics seves cases i se'n va 
a Ja comarca del lÜhard-Orissa, 011 féu la 
seva dxiia cuinera de tresceuts coulis d'un.. 
plantació de té i ell cooli dels coolís. Tor
na a Bombay on el criden sis mil obrers. 
Pledeja llur causa .. perd. Aleshores de
junà. El quart dia de penitència, és feta 
justícia als obrers : el mahatmadji I ,1 nu 
hatmadjí! 
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, el moment vingui per a b lu-
| .i·l- -i I I U -

• !.i liuliíi. com un eco 

HJÇU'Í ai i tes sevi 

• índia obrarà 
• 

••., .•.• i cel. Els estudianta cessa. 
de pladejar, 

.i' . els Funcionaris de ¡un. 
In deriva la 

l'iinul·l.-ilili' harca índia amb els seus ?o>ooo 
l'interior. Hom no '-Is comprarà 

•• •.. Quan cal. 
• 

habilleu-vos 
• •-.-"• r". r .• - (rstdfii i" imiti va teixida a 

\ddar s 'eagan, 
. . . . ' .; i doni també el totnfa per 

tota |a índia. Çtandhi 
• • 

.'• |ei lleis del vice-N I. 
un siTïm olisi-rvüili's més. N,. 

.; H - jli'sn* : S'o ris coiiei-
• i •) presenten els preguntarem: 

-i t'enfaden, >i tiren a bell ull, 
¡imh aluetr; ' i ii Lele! 

l·l mol d iquest: "No 
batre". Perquè la se-

iqui -i;1 " Ho hi ha 
• UÍÍ r.-sislir ¿«l [««li 

i fujucsta: 

/ n ny/i.it de (><-.' any* 

• 

dat : e t i «tirava. La nau lesa, que feia 
• 

Fitninefls continent, anava arran d'arena. 
I '[•• fel obre la quilla. 
I !- .. 

• 

l·i pari ••••••• • " inquietuds 

I tos airj ¡ •' mahatmadji 

ta davant raure 

milions rl'iuinsi''uiii^ nomt'-s retornant B 
llttr drac nacionaTista, Btnie ••'• 
i-ió que Hm- presència, de* n 

• 

fleje" d'un home. No l'havia civilitzada ¡ 

i havia hi] i 
1,.. i..... i • tombi ''•' i 

•en altar, I ometí íi falta qui no 

Primer digué i " Khtò » ca el IS novem
bre icat" , El mati del IS novembre, la lu-

. ressorgiria purificada de l'a». 
dia màgics resorgíria purificada di l'ait. 
glès, i.iiiiillu el Reincarnat, no podia tajut-
•.... ,,i ..-• i.-, h:r¡i,! i ii pregà/ii », esperava. 
EJ !'• novembre, l'anglès no s'havi t. 

Aleshores el mahatmadji d igui : "Això 
serà l'i desembre." El ¿ desembre l'anglès 

i- i i;in tranquil, 
I-".I [HJIIII- slt-linri'i dcv i; i dir-sc: " l'"l ni;i-

hatmadjl pateix la seva passió. Cal que so
freixi Bi u la • ii uta que li trami i son pa-

i iandhi dejunà i duranl • u d e j w 
• 

Purifiquem- i del sofriment, I a nos. 
tra arma es el nostre propi dolor. .,, ... 

• ans meu I aquesta vegada us 
Ini rlic. tol Oiniiil·|ilir;\ cl .(i de embre. 

cap-d*any. El miracle no s'havia realitzat 
L'aurèola de ' iandhi rodà pel < íangi i, El 
mahíümadji i-sdi'viíi'Kiií l11''" la [ndía allò 
que sawt Antoni de Pàdua pela i n 1 • Is i ir-
cumstancials <v despi í i de Ei i en mat un 
• i'i " de ui• íu ' in mi pare-niistre no l 
trobal un bra ah i ri • int, Faltava només 

Lletra de Gandkt 

Des de la p r e s ó on Sou reclòs , Gai idhi 
M amic i ' . i'". A n d r e w ¡, ang lès 

•' i -1 •.:. 111 • • -: ir. aquesta lletra : 

i Estimat Carles: 
i lletra. Teniu prrfecUmcnl 
- l -# ,h. l l PI n,,J-ü r.i.l ,,!,- .... •i·irti I F-l n nul MI 

¡Què deia Gandhi? Pregueul (Es el po. 
1,1,- més religiós de la terra.) No lluiteu 1 
Patiu, (Era Ui seva vida pròpia). X" aju
deu els anglesos, I rúnic sentimi ni qw , i 
•irv.i, " , li.ui [ei néixer a ía india és i'odi, 
nu odi ttarg, ample i total. Cap esforç però, 

Amb cl profeta a la presó, toi i'esparpe-
ih, . ,,n- una garba que perd la llacada que 
la lliga. El ik'sin-i ¡¡1,:lI1J''1 '•' massa, lilesitSL 
cifi s'apoderà dels segons caps i l'heroisme 

btí , u el cor dels conjurats. 
¡. Icabttríi) 

A t f ' I O 

CO\FEBEXCIA # > f , V 
líOtlltt I VIRGILI 

I H I, IX 
P e r avu i , 16 n o v e m b r e , es tà asse

nya lada la c o n f e r è n c i a q u e el n o s t r e 

c o m p a n y N ' A . Rovi ra i Virgili d o n a r à 

a la c iu ta t de R e u s . El t e m a é s : El 

problema de tes nadons ibèriques. 

c o n t e n i n t e l s p u n t s s e g ü e n t s : 

i, Ela n o m s d ' Ibe r i a i d ' E s p a n y a a 

t r avés de la h i s tò r i a . 

I I . L ' evo lüc ió de l e s q u a t r e nac iona

l i t a t s de la P e n í n s u l a i b é r i c a : 

c a s t e l l a n a , ga la ico - p o r t u g u e s a 

c a t a l a n a i b a s c a . 

I I I . L e s f o r m u l e s d e c o n v i v è n c i a p e 

n i n s u l a r : u n i t a r i s m e , federac ió 

i n d e p e n d è n c i a nac iona l . 

IV. La. cons t i tuc ió in ter ior i la rcla-

ció e x t e r i o r d e l a f u t u r a C a t a 

lunya . 

UAPLEC COMARCAL DE BERGA 

T i n d r à lloc el 3 del prüxim d e s e m b r e . 

I 'l MU |t.:s d iverges m a n i f e s t a c i o n s de 

Cata lani ta t q u e a c o m p a n y e n aques t s ac

tes hi h a u r à un g r a n m í t i n g e ls o r a d o r s 

de l q u a l a n u n c i a r e m en el n ú m e r o vi

n e n t i u n a v is i ta al P i d e l e s t r e s b r a n 

q u e s , l 'amos. 

CABLEGRAMA A EN ROVIRA I 

VIRGILI 

S ' h a r e b u t a l e s n o s t r e s oficines i d iu 

a i x í : 

Rov i ra i Virgili 

Acció c a t a l a n a . — T r a f a l g a r , 14 

B a r c e l o n a . 

C o n c u r r e n t s a c t e l e c t u r a " C a m i n v 

l l ibe r t a t " t r a m e t e n adhes ió en tus i a s t a . 

C a s a l C a t a l à . — B u e n o s - A i r e s , 
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